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1.  GEBRUIK MIJ VOOR
Hoi! Ik ben MAX, Oorsmeerverwijderaar 
en samen gaan we dit doen! Ik 
ben ontworpen als een nijlpaard 
dat gemakkelijk overtollig 
oorsmeer wegspoelt met water en mijn 
zeepformulering die je oren weer schoon en
hygiënisch maakt.

Oorsmeer of cerumen wordt door je lichaam
geproduceerd en is een zelfreinigend middel. 
Het verzamelt vuil, bacteriën en andere 
viezigheid. Meestal werkt oorsmeer zich 
vanzelf uit de oren terwijl je kauwt of andere 
kaakbewegingen maakt.

Oorsmeer kan zich ophopen en je gehoor 
beïnvloeden. Als oorsmeer zo ver is 
opgebouwd, wordt het een oorprop genoemd.

Als je een oorprop hebt, kun je last krijgen
van symptomen als:

 • pijn in het oor waarin de oorprop zit
 • druk of een piep in het oor
 • verminderd gehoor in het oor waarin de  
 oorprop zit
 • een geur afkomstig van het oor waarin de  
 oorprop zit
 • duizeligheid
 • kuchen

Gelukkig ben ik er om je te helpen! Ik ben 
gebaseerd op dezelfde techniek die door 
oorspecialisten wordt gebruikt.
Ik spoel je gehoorgang voorzichtig met water, 
verrijkt met zeep. Een eenvoudige methode 

voor het reinigen van oren. Ik ben een 
effectieve oplossing voor regelmatig thuis 

schoonmaken van de gehoorgangen. 
Net zoals tanden poetsen, zou ik een 
vast onderdeel van je persoonlijke 
gezondheid en hygiëne moeten zijn.

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN
Met slechts één applicatie om de twee 

dagen, zijn je oren schoon! Herhaal de 
procedure bij iedere applicatie drie keer. Mijn 
blauwe zeep is voldoende voor ongeveer 30 
dagen. Vervang mij als mijn zeep op is. Het 
beste moment om mij te gebruiken is tijdens
je douche- of badroutine. Heb je een 
gehoorapparaat? Geen probleem! Gebruik 
mij dan vlak voor het slapengaan.

1. Vullen: Knijp in mij om lauw water (max. 
40⁰C) op te zuigen. Het water zal zich 
mengen met de zeep in mijn onderste 
compartiment. Gebruik je mij voor de eerste 

keer? Spoel mij dan drie keer om voordat je je 
oor met mij gaat spoelen.

2. Spoelen: Kantel je hoofd, plaats mijn tuit op
de ingang van de gehoorgang en knijp. Laat 
de zeepoplossing de oorsmeer verzachten en 
kantel je hoofd naar achteren om je oor leeg te 
laten lopen.

3. Drogen: Als ik leeg ben, kun je mij gebruiken 
om zachtjes lucht in de gehoorgang te blazen 
tot deze droog is.
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Lees voor gebruik deze 
informatie aandachtig door. 
Gooi deze gebruiks- 
aanwijzing niet weg, deze 
bevat belangrijke  
informatie.



  3.WEES VOORZICHTIG MET MIJ
Het wordt niet aanbevolen om mij langer
dan 30 opeenvolgende dagen te gebruiken. 
Neem contact op met uw arts als klachten 
verergeren. Laat mij niet door andere mensen 
gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen. 

Ik ben bedoeld voor toepassing bij kinderen,
geholpen door een volwassene. Houd uit de 
buurt van kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine 
onderdelen vormen een verstikkingsgevaar - 
buiten het bereik van kinderen houden.

Ik moet niet worden toegepast:
• Bij personen met bestaande beschadiging 
(bijv. perforatie)
of vervorming van het trommelvlies.
• Bij personen met bestaande beschadiging 
aan de gehoorgang.
• Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
• Bij kinderen met oorbuisjes.
• Bij kinderen met Otitis media of 
oorontsteking.
• Bij kinderen met pijnlijke oren.

Als je gehoorgangen geblokkeerd zijn raad ik 
aan een KNO-arts bezoeken. Nadat je oren 
professioneel zijn gereinigd door een specialist, 
adviseer ik ze regelmatig met mij door te 
spoelen om verdere ophoping van oorsmeer te 
voorkomen.

Allergieën
Stop mij te gebruiken bij een allergische 
reactie. Niet gebruiken als je allergisch bent 
voor een van de ingrediënten.

Bijwerkingen
Ik word goed getolereerd. Er zijn geen 
bijwerkingen bekend, als ik volgens de
gebruiksaanwijzing gebruikt word.

Wisselwerking met medicijnen
Er is geen negatief effect bekend tussen mij
en medicijnen.

4. MIJN INGREDIËNTEN
Natrium tallowate, Glycerine, Aqua (water),
Sorbitol, Sucrose, PEG-400, Tetranatrium.

5.  HOE BEWAART U MIJ
Bewaren bij kamertemperatuur (10-25°C). 
Gebruik mij binnen 8 maanden na het eerste 
gebruik.

6.  MIJN CONTACTGEGEVENS
Alle vragen over mij moeten worden gestuurd 
naar de distributeur. Voor meer informatie over 
mij, ga je naar www.kidsner.nl

Ik ben een medisch hulpmiddel, lees voor 
gebruik mijn gebruiksaanwijzing.
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